الجمهورية التونسية
وزارة الصحة

َبـالغ

تنظم و ازرة الصحة مناظ رات خارجية باالختبارات لالنتداب لفائدة المصالح اإلدارية والمؤسسات الصحية واإلستشفائية الراجعة ليا بالنظر وذلك حسب الرتب
المبينة بمق اررات وزير الصحة المؤرخة في  22أوت  2016المتعمقة بتنظيم وفتح ىذه المناظرات كما يمي:

الـرتـبـة
ُ

متصرف في
الوثائق
واألرشيف

عدد الخطط

واإلختصاصات

29

هندسة مدنية
10

نوعية اإلختبار

تاريخ غلق قائمة
الترشحـات

تاريخ إجراء
المناظرة
ُ

شـروط التـرشـح
ُ
أن ي ُكون المترشح متحصال عمى:
 -شيادة األستاذية في عموم المكتبات والتوثيق واألرشيف ،أو شيادة معادلة ليا،

إختباران كتابيان
للقبول األولي،
إختبار شفاهي عند
النجاح في القبول
األولي

 30سبتمبر
2016

 31أكتوبر
2016
و األيام الموالية

إختبار شفاهي
للقبول النهائي

 30سبتمبر
2016

 01نوفمبر
 2016و األيام المطلوبة أو شيادة معادلة ليا ومرسما بجدول عمادة الميندسين ولم تتجاوز سنو أربعين
الموالية
( )40سنة عمى األكثر في أول جانفي .2016

 الشيادة الوطنية لإلجازة في اإلختصاص في نظام أمد أو شيادة معادلة ليا،أو تابع بنجاح مرحمة دراسة عميا تدوم عمى األقل سنتين تحصل عمى

إثرىا عمى شيادة تخصص في مجال التصرف في الوثائق واألرشيف،

 -شيادة تكوينية منظرة بالمستوى المذكور أعاله.

ولم يتجاوز سنو أربعين ( )40سنة عمى األكثر في أول جانفي .2016
أن ي ُكون المترشح متحصال عمى الشيادة الوطنية لميندس

في إحدى اإلختصاصات

هندسة
كهربائية 09
إلكترو ميكانيك
03

مهندس أول

هندسة صحية
03
صناعات غذائية
02
إحصاء 02
بيوتكنولوجيا
طبية 17

تقني

بيوطبي 10

اختباران كتابيان
للقبول األولي،
إختبار شفاهي عند
النجاح في القبول
األولي

أن ي ُكون المترشح محر از عمى شيادة تقني سامي مسندة من قبل المعاىد العميا لمدراسات
التكنولوجية أو من قبل المعيد الوطني لمعموم التطبيقية والتكنولوجيا أو شيادة معادلة ليا

 30سبتمبر
2016

 28أكتوبر
2016
ليا أو شيادة تكوينية منظرة في المستوى الرابع من سمم الوظائف الوطني
و األيام الموالية

أوشيادة عممية ذات صبغة تقنية من المرحمة األولى من التعميم العالي أو شيادة معادلة

االختصاصات المطلوبة دون سواها ولم يتجاوز سنو أربعين (  )40سنـة عمى األكثر في

أول جانفي .2016

إعالمية 15

مساعد تقني

اختباران كتابيان
تبريد وتسخين
للقبول األولي،
10
إختبار شفاهي عند

في إحدى

 30سبتمبر
2016

 28أكتوبر
2016

أن ي ُكون المترشح متحصال عمى الشهادة المؤهل التقني المهني المنظرة بالسلم الثالث
من سلم الوظائف الوطني في إحدى اإلختصاصات المطلوبة للتناظر دون سواها

يتجاوز سنـو خمسة وثالثين ( )35سنة عمى األكثر في أول جانفي .2016

ولم

بيوطبي 10

النجاح في القبول
األولي

كهرباء 10
* يتم تسجيل الترشح إلحدى المناظرات عمى النحو التالي:
 في مرحلة أولى  :التسجيل ُوجوبــا عن بعد وذلك من خالل تعمير اإلستمارة المدرجة بموقع الواب لوزارة الصحة على العنوان التالي www.santetunisie.rns.tn/arوإرسالها وجوبا عن طريق البريد اإللكتروني الخاص بكل مناظرة والمضمن باإلستمارة المذكورة.
 في مرحلة ثانية  :سحب اإلستمارة وإرفاقها ابلوثائق المطلوبة فـقـط وإيداعها بمكتب الضبط المركزي لو ازرة الصحة أو إرساليا بواسطة رسالة مضمونة الوصولعمى العنوان التالي  :و ازرة الصحة نيج الجبل األخضر  1029باب سعدون تونس.
* الوثائق المطلوبة :
 -1استمارة ترشح،
 -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
 -3نسخة مطابقة لألصل من الشيادة العممية المطموبة مصحوبة بالنسبة الى الشيائد األجنبية بنسخة من شيادة المعادلة،
 -4بالنسبة لممترشحين الذين تجاوزوا السن القصوى لمترشح يجب إيداع األصل من شيادة ترسيم بصفة طالب شغل مسممة من قبل مكتب التشغيل والعمل
المستقل لم يمض عمى تاريخ تسميميا أكثر من ثالثة أشير في تاريخ ختم الترشحات أو شيادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعمية،
 -5نسخة مطابقة لألصل من شيادة ترسيم بجدول عمادة الميندسين بالنسبة لمناظرة إنتداب ميندسين أولين.
 ُيرفض كل مطمب ترشح يصل بعد تاريخ غمق قائمة الترشحات أو ال يحتوى عمى كل الوثائق المذكورة أعاله ويعتمد تاريخ ختم البريد أو تاريخ التسجيلبمكتب الضبط المركزي كدليل عمى ذلك.
*هام جدا :يرفض آليا كل مطمب ترشح ال يحترم مرحمتي التسجيل المذكورة أعاله .

